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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir 
įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai, muitinės 
administracijos informacijos perdavimo tvarkos, valstybių narių keitimosi 
konfidencialiais duomenimis ir statistinės vertės apibrėžties iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos 
statistinių duomenų
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013)0578),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį 
ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C7–
0242/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7–0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai tuo pačiu metu, 
laiku ir tinkamai būtų perduodami Europos 

(6) ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir kuo efektyviau su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
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Parlamentui ir Tarybai; vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Komisija turėtų užtikrinti, kad tais 
deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir 
vienetams respondentams nebūtų 
nustatoma didelė papildoma administracinė 
našta;

(7) Komisija turėtų užtikrinti, kad tais 
deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir 
vienetams respondentams nebūtų 
nustatoma didelė papildoma administracinė 
našta ir jie būtų kuo efektyvesni sąnaudų 
ir naudos atžvilgiu;

Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti vienodas Reglamento
(EB) Nr. 638/2004 įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, kad ji galėtų nustatyti 
informacijos rinkimo tvarką, visų pirma dėl 
taikytinų kodų, metinės prekybos 
statistikos pagal veiklos charakteristikas 
rengimo techninių nuostatų ir bet kokių 
priemonių, būtinų norint užtikrinti, kad 
perduodamos statistikos kokybė atitiktų 
kokybės kriterijus; šiais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011;

(8) siekiant užtikrinti vienodas Reglamento
(EB) Nr. 638/2004 įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, kad ji galėtų nustatyti 
informacijos rinkimo tvarką, visų pirma dėl 
taikytinų kodų, metinės prekybos 
statistikos pagal veiklos charakteristikas 
rengimo techninių nuostatų ir bet kokių 
priemonių, būtinų norint užtikrinti, kad 
nemokamai perduodamos statistikos 
kokybė atitiktų kokybės kriterijus; šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;
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Or. de

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) supaprastinus muitinio įforminimo 
sistemas muitinių lygmeniu neberenkama 
statistinė informacija apie prekes, kurių 
muitinis įforminimas atliekamas. Norint 
užtikrinti, kad šie duomenys būtų įtraukti, 
jų vežimą reikėtų įtraukti į Intrastato 
sistemą;

(12) supaprastinus muitinio įforminimo 
sistemas muitinių lygmeniu neberenkama 
statistinė informacija apie prekes, kurių 
muitinis įforminimas atliekamas. Norint 
užtikrinti, kad šie duomenys būtų įtraukti, 
jų vežimą reikėtų įtraukti į Intrastato 
sistemą, kiek įmanoma išvengiant 
papildomų sąnaudų;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybėms narėms turėtų būti leista 
keistis konfidencialiais duomenimis, 
susijusiais su ES vidaus prekybos 
statistika, kad ši statistika būtų plėtojama, 
rengiama ir skleidžiama veiksmingiau arba 
jos kokybė pagerėtų;

(13) valstybėms narėms turėtų būti leista
nemokamai keistis konfidencialiais 
duomenimis, susijusiais su ES vidaus 
prekybos statistika, kad ši statistika būtų 
plėtojama, rengiama ir skleidžiama 
veiksmingiau arba jos kokybė pagerėtų;

Or. de

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) nacionalinių muitinės 
administracijų atliekamas informacijos 
perdavimas valstybėms narėms, Sąjungos 
institucijoms ir agentūroms turėtų būti 
nemokamas;

Or. de

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 638/2004
9 a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių atitinkamoms valdžios 
institucijoms leidžiama tik statistikos 
reikmėms keistis konfidencialiais 
duomenimis, kaip nustatyta 
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl 
Europos statistikos(*), jei keičiantis šiais 
duomenimis padedama veiksmingiau 
plėtoti, rengti ir skleisti Europos statistiką, 
susijusią su valstybių narių tarpusavio 
prekyba prekėmis, arba gerinama šios 
statistikos kokybė.

Valstybių narių atitinkamoms valdžios 
institucijoms leidžiama tik statistikos 
reikmėms nemokamai keistis 
konfidencialiais duomenimis, kaip 
nustatyta 2009 m. kovo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos(*), jei 
keičiantis šiais duomenimis padedama 
veiksmingiau plėtoti, rengti ir skleisti 
Europos statistiką, susijusią su valstybių 
narių tarpusavio prekyba prekėmis, arba 
ženkliai gerinama šios statistikos kokybė. 
Šioje srityje kuo labiau sumažinama 
administracinė našta. 

Or. de

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 638/2004
9 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konfidencialius duomenis gavusios 
nacionalinės valdžios institucijos šią 
informaciją tvarko konfidencialiai ir 
naudoja tik statistikos reikmėms.

Konfidencialius duomenis gavusios 
nacionalinės valdžios institucijos šią 
informaciją tvarko konfidencialiai ir 
naudoja tik statistikos reikmėms. Jos 
neperduoda tokių duomenų kitoms 
organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 638/2004
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio Intrastato aprėpties lygio koregavimo 
pagal techninius ir ekonominius pokyčius, 
jei įmanoma, juos sumažinant tiek, kiek tai 
neprieštarauja galiojantiems statistikos 
kokybės rodikliams ir standartams.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio Intrastato aprėpties lygio koregavimo 
pagal techninius ir ekonominius pokyčius, 
jei įmanoma, juos sumažinant tiek, kiek tai 
neprieštarauja tinkamos statistikos kokybės
poreikiui.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 638/2004
11 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6a) 11 straipsnis pakeičiamas taip:
11 straipsnis „11 straipsnis
Statistinių duomenų konfidencialumas Statistinių duomenų konfidencialumas



PE521.716v02-00 10/12 PR\1007726LT.doc

LT

Tik jei to paprašo informaciją pateikusi 
šalis arba šalys, nacionalinės valdžios 
institucijos nusprendžia, ar statistiniai
rezultatai, pagal kuriuos galima nustatyti 
minėtą (-us) jų pateikėją (-us), turi būti 
platinami arba keičiami tokiu būdu, kad jų 
sklaida nepakenktų statistinių duomenų 
konfidencialumui.

Tik jei to paprašo informaciją pateikusi 
šalis arba šalys, nacionalinės valdžios 
institucijos nusprendžia, ar statistiniai 
rezultatai, pagal kuriuos galima nustatyti 
minėtą (-us) jų pateikėją (-us), turi būti 
platinami arba keičiami tokiu būdu, kad jų 
sklaida nepakenktų statistinių duomenų 
konfidencialumui. Nacionalinės valdžios 
institucijos užtikrina, kad, jei esama 
neigiamo poveikio informacijos pateikėjui 
(-ams), jį aiškiai atsvertų statistinė 
nauda.“

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 638/2004
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato šios 
statistikos rengimo technines nuostatas.
Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Komisija įgyvendinimo aktais nustato šios 
statistikos ekonomiškai efektyviausio 
rengimo technines nuostatas.

Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 638/2004
13 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones, kurių reikia statistikos, 

4) Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones, kurių reikia statistikos, 
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teikiamos pagal kokybės kriterijus, kokybei 
užtikrinti.

teikiamos pagal kokybės kriterijus, kokybei 
užtikrinti, vengdama sukurti 
neproporcingų sąnaudų nacionalinėms 
statistikos institucijoms.

Or. de

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 638/2004
13a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Naudodamasi 3 straipsnio 4 dalimi, 6 
straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 3, 4 ir 5 
dalimis, 12 straipsnio 1 dalies a punktu ir 2 
dalimi suteiktais įgaliojimais Komisija 
užtikrina, kad deleguotaisiais aktais 
valstybėms narėms ir respondentams 
nebūtų nustatoma didelė papildoma 
administracinė našta.

2) Naudodamasi 3 straipsnio 4 dalimi, 6 
straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 3, 4 ir 5 
dalimis, 12 straipsnio 1 dalies a punktu ir 2 
dalimi suteiktais įgaliojimais Komisija 
užtikrina, kad deleguotaisiais aktais 
valstybėms narėms ir respondentams 
nebūtų nustatoma didelė papildoma 
administracinė našta ir būtų išvengta 
neproporcingų sąnaudų.

Or. de

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 638/2004
13a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 2 
dalį, 10 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis, 12 
straipsnio 1 dalies a punktą ir 2 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 

6. Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 2 
dalį, 10 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis, 12 
straipsnio 1 dalies a punktą ir 2 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
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Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas trimis mėnesiais.

Or. en


